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1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb 

 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť sa nachádza v centre  jednej 

z mladších zamagurských obcí na severe Slovenska v malebnom prostredí Hornej Oravy. 

Obec Novoť patrí do okresu Námestovo, nachádza sa v  nadmorskej výške 752 a hranica 

novoťského chotára susedí s Poľskom. Obec má vybudovanú infraštruktúrou, ktorá ma viac 

ako 3 200 obyvateľov.  

 Zariadenie bolo postavené ako účelová budova v akcii Z (svojpomocnej aktivity 

obyvateľov obce) a uvedená do prevádzky v roku 1989. Okresný úrad v Dolnom Kubíne 

zriadil od 1.1.1991 Domov dôchodcov v Novoti ako samostatnú rozpočtovú organizáciu. 

Následne Krajský úrad v Žiline zriadil od 24.07.1996 Domov dôchodcov. Dodatkom č. 1 

k zriaďovacej listine organizácie sa zmenil názov zariadenia  na Domov dôchodcov a domov 

sociálnych služieb pre dospelých. Zriaďovateľom Domova dôchodcov a domova sociálnych 

služieb pre dospelých od 01.07.2002 sa stal Žilinský samosprávny kraj. Zriaďovateľ Žilinský 

samosprávny kraj od 01.06.2010 zmenil názov zariadenia na Zariadenie pre seniorov 

a domov sociálnych služieb Novoť. 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách a o zmene doplnení zákona č. 455/1991 Zb. z. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu 

fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na  pomoc inej fyzickej osoby, 

alebo  poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov 

a poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy zákona o sociálnych službách. 

 
2. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb 
 

Stav budovy a interiéru sa snažíme neustále modernizovať a prispôsobovať nielen 

aktuálnym potrebám klientov ale aj legislatívnym predpisom. Budova má prízemie a              

4 poschodia, ktorými prechádzajú 2 výťahy. Jeden je určený pre  potreby prevádzky (rozvoz 

stravy na oddelenia) druhý osobný výťah využívajú klienti a zamestnanci. V roku 2007 sa 

zrealizoval projekt s názvom: „ Nadstavba výťahu a protipožiarna bezpečnosť stavby“, 

v rámci ktorého bol namontovaný požiarno-evakuačný rozhlas, pretlaková ventilácia, 

nezávislý zdroj energie, požiarne uzávery a nový výťah. 

V minulosti sme vymenili časť starých a nefunkčných okien za nové plastové.  

V priebehu tohto roka sa nám podarilo za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb 

zrealizovať nasledovné práce: rekonštrukcia vodoliečby a  kúpeľne (splnenie kritérií na 

bezbariérovosť a zvýšenie hygienického štandardu), nákup výškovo nastaviteľnej vane 

(zvýšenie kvality pri hygiene klienta, zníženie fyzickej záťaže na personál), namontovanie 

zábradlí. Za účelom neustáleho zvyšovania poskytovaných služieb sa pre voľno časové 

aktivity klientov vytvorila nová knižnica. Z dôvodu dodržiavania hygienických kritérií sme 

vymaľovali stravovaciu prevádzku, namontovali nové svetlá, odstránili nebezpečenstvo úrazu 

namontovaním rohových líšt a výmenou nevhodnej dlažby za protišmykovú. Obdobné 

opatrenia boli vykonané aj v suteréne zariadenia. Z väčších prác sa opravila strecha 

hospodárskej budovy, ktorá zatekala a tiež prebehla aj  rekonštrukcia ČOV a obnova 

kancelárie sociálnych pracovníkov. Z menších prác sa nám podarilo očalúniť sedačky, 

vybrúsiť stoly v spoločenskej miestnosti, odvodniť altánok, vysadiť 1 000 jedličiek okolo 

zariadenia a iné.  

Napriek tomu, že sa nám podarilo niektoré nedostatky budovy odstrániť stále bojujeme 

s problémami 20 – ročnej budovy. Veľké starosti nám spôsobuje strecha zariadenia, ktorá 

zateká následkom čoho dochádza k poškodzovaniu sien v podkrovnej časti. V zimnom období 



dochádza k možnosti nebezpečenstvu úrazu, vplyvom prudkého zosuvu snehu zo strechy. 

Sneh je ťažký a svojou váhou strhal už všetky lapače a pokrivil ríny na budove. Kúrenie 

v zariadení je zabezpečené prostredníctvom tuhého paliva, ktoré je náročné na čas a financie. 

V rámci zníženia energetickej náročnosti zariadenia a odstránenia hluku a prachu 

z vonkajšieho prostredia by sme potrebovali ešte vymeniť časť starých, drevených okien za 

plastové. Tieto naše problémy do veľkej miery rieši podaný projekt: „Stavebné úpravy 

a zateplenie DD a DSS Novoť“.  

 

3. Štruktúra prijímateľov sociálnej služby k 31.12.2010 

 

ZPS a DSS Novoť poskytuje sociálne služby seniorom a fyzickým osobám, ktoré sú 

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby formou celoročného pobytu. Kapacita zariadenia je  

105 miest.  

 
 

1. 

Občania, ktorým sa poskytuje starostlivosť 

v ZSS 

 

 Počet občanov k 01.01.2009 104 

 Počet občanov s povinnosťou:  

 - platiť úhradu za starostlivosť v ZSS 83 

 - platiť časť úhrady za star. v ZSS 14 

 - bez povinnosti platenia úhrady 0 

 

2. 

Priemerná mes. výška úhrady za star. v ZSS na 

1 občana v r. 2010 

 

172,20 

 Počet občanov, pre ktorých je  pripravovaná diétna 

strava (stav k 31.12.2010)  

 

102 

 Druh diéty:  

 - racionálna 43 

 - diabetická 27 

 - šetriaca 14 

 - neslaná  18 

3. Počet občanov prijatých do ZSS v roku 2010 11 

 Zomrelých 14 

 Počet občanov v ZSS k 31.12.2010 101 

 - muži 50 

 - ženy 51 

 Veková štruktúra občanov v ZSS k 31.12.2010  

 - 40-59 24 

 - 60-74 41 

 - 75-89 34 

 - nad 90 rokov 2 

 Počet občanov k 31.12.2010, ktorý sú bezvládny  

 - čiastočne 25 

 - prevažne 51 

 - úplne  23 

 Počet pozbavených na právne úkony 15 

 Počet žiadostí na poskytnutie star. v ZSS 

k 31.12.2010 

 

7 

 % využitia lôžkovej kapacity ZSS v roku 2010 98,64 

 

V oblasti poskytovania zdravotníckej starostlivosti máme dlhodobé problémy so 

zabezpečovaním odborných ošetrení v ambulancii lekárov. Tento problém je spojený so 

vzdialenosťou odborných ambulancií, nemocníc a polikliník. Najbližšia odborná ambulancia  

v Lokci (psychiatrička) je vzdialená 15 km. Tú klienti navštevujú sporadicky a to z toho 

dôvodu, že lekárka navštevuje naše zariadenie v pravidelných mesačných intervaloch. Ostatné 

ambulancie sú v Námestove (25 km), Trstenej (40 km) a Dolnom Kubíne (45 km), 



Ružomberku a  Martine. Naše zariadenie zabezpečuje pri týchto ošetreniach doprovod, čo má 

za následok nielen odčerpávanie z pracovného fondu zdravotníkov ale aj nadmerná záťaž pre 

klientov.  

 

4. Personálne podmienky organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnych služieb 

 

Celkový počet zamestnancov zariadenia je 55. 

 

Organizačná štruktúra ZPS a DSS Novoť: 

Riaditeľ (1) 

Vedúci údržby (1): 

 - kurič, údržbár (1) 

 - vodič, kurič, údržbár (2) 

 - vrátnik (3) 

Vedúci zdravotno – sociálneho úseku (1):  

 - zdravotná sestra (14) 

 - sanitár (9) 

 - upratovačky (5) 

 - sociálny pracovník (3) 

Vedúci ekonomicko – hospodárskeho úseku (1): 

- referent pre mzdy a personalistiku (1) 

- referent majetku (1) 

- finančný účtovník (1) 

- práčka (3) 

Vedúci stravovacej prevádzky (1): 

- asistent liečebnej výživy (1) 

- kuchárka (6) 

 

V ZPS a DSS Novoť pracuje 55 zamestnancov z toho je 28 odborných zamestnancov, 

ktorí sa priamo podieľajú a zúčastňujú na starostlivosti o klientov. Ostatní zamestnanci 

zabezpečujú bezproblémový prevádzkový chod zariadenia t.j. stravovacia prevádzka, 

ekonomicko – hospodárska prevádzka, upratovačky, úsek údržby.   

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Zamestnanci na jednotlivých 

úsekoch prechádzajú rozličnými školeniami v závislosti od aktuálnych potrieb organizácie 

a legislatívnych zmien. Organizácia pravidelne vykonáva školenie zamestnancov v oblasti 

BOZP, PO a CO a školenia v zdravotníckej oblasti.  

V roku 2010 sa zamestnanci zdravotno – sociálneho  úseku zúčastnili školení zameraných 

na bazálnu stimuláciu, ľudské práva, tvorbu individuálnych rozvojových plánov, minimálne 

signály pri práci s klientom, nikotinizmus,  základy psychiatrie, poskytovanie ošetrovateľskej 

starostlivosti v ZSS, tréningový kurz tvorivosti, klient – možný zdroj konfliktov, syndróm 

vyhorenia, depresia v starobe, seminár k svetovému dňu Alzheimerovej choroby, aktivácia 

seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby, komunikácia so 

seniormi a iné. 

Pracovníci ekonomicko - hospodárskeho úseku absolvovali školenie v oblasti zmien 

v zdravotnom a sociálnom poistení, daň z príjmu FO, postup pri verejnom obstarávaní 

a pracovaní plánu VO, ochrana osobných údajov, tvorba riadiacich aktov, konsolidovaná 

účtovná uzávierka, zákon o rozpočtových pravidlách a iné. 

Poznatky z vyššie uvedených vzdelávacích  akcií sú predávané ostatným zamestnancom 

na interných poradách zariadenia.  



ZPS a DSS Novoť rozširuje vedomosti svojich zamestnancov aj prostredníctvom 

odbornej literatúry a časopisov, ktoré si môžu zapožičať na samo štúdium  alebo na prípravu 

rozličných seminárov.  

Zariadenie taktiež využíva rozličné programy cez  ÚPSVaR Námestovo. V roku 2010 

sme podpísali zmluvu na absolventskú prax a tzv.50i s 8 uchádzačmi o zamestnanie (prevažne 

sa jednalo o pracovné pozície na zdravotnom a sociálnom úseku).  

 

5. Poskytovanie sociálnych služieb 

 

 ZPS a DSS Novoť poskytuje sociálne služby zamerané na riešenie  nepriaznivej sociálnej 

situácie z dôvodu ťažkého  zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo 

z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. 

 V zariadení pre seniorov sa  

A) poskytuje 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. sociálna rehabilitácia, 

4. ošetrovateľská starostlivosť, 

5. ubytovanie, 

6. stravovanie, 

7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

8. osobné vybavenie 

B) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí, 

C) zabezpečuje záujmová  činnosť 

V domove sociálnych služieb sa  

A) poskytuje  

1. pomoc pri odkázanosti  na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. sociálna rehabilitácia, 

4. ošetrovateľská starostlivosť, 

5. ubytovanie, 

6. stravovanie, 

7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

8. osobné vybavenie, 

B) zabezpečuje 

1. pracovná terapia, 

2. záujmová činnosť, 

C) utvárajú podmienky na 

1. vzdelávanie, 

2. úschovu cenných vecí. 

Sociálne podmienky klientov: 

A) počet a kapacita izieb, umiestnenie sociálneho príslušenstva 

ZPS a DSS Novoť je rozdelené na jednotlivé poschodia nasledovne: suterén, prízemie 

A oddelenie, B oddelenie, podkrovie. V suteréne budovy sú umiestnené sklady, šatne 

a miestnosti nutné k chodu organizácie. Prízemie tvoria administratívne kancelárie, 

stravovacia prevádzka, jedáleň, knižnica, pracovná miestnosť, toalety a iné.  

Tzv. A oddelenie a B oddelenie tvorí: ošetrovňa, 2 kúpeľne, televízna miestnosť, 

fajčiareň, kuchynku a izby klientov. Sociálne príslušenstvo (WC) je súčasťou každej izby.  

 

 



A oddelenie :        

Počet izieb Počet postelí 

1 jednolôžková 

12 dvojlôžková 

3 trojlôžková 

2 štvorlôžková 

Počet lôžok celkom:                45 

 
B oddelenie :        

Počet izieb Počet postelí 

1 jednolôžková 

12 dvojlôžková 

3 trojlôžková 

2 štvorlôžková 

Počet lôžok celkom:               45 

 
 Podkrovie :        

Počet izieb Počet postelí 

1 dvojlôžková 

3 trojlôžková 

1 štvorlôžková 

Počet lôžok celkom:               15 

 
B) možnosť trávenia voľného času, množstvo a vybavenosť spoločenských priestorov 

Voľný čas môžu klienti ZPS a DSS Novoť tráviť v pracovnej miestnosti, knižnici, 

televíznych miestnostiach na oddeleniach, kaplnke, spoločenskej miestnosti, relaxačnej 

miestnosti, na chodbách, prispôsobených k posedeniu a počúvaniu rádií. V letnom období je 

príjemné posedenie na terase zariadenia, altánku a lavičkách umiestnených v okolí budovy.  

C) ďalšie poskytované služby – rehabilitácia a iné 

 denne: ranné cvičenie (rozcvičky), v letných mesiacoch vychádzky do záhrady, 

čítanie z novín  

 1 x týždenne: loptové hry, maľovanie a ručné práce, biblický krúžok, tréning 

pamäti, premietanie filmov, spoločenské hry, úprava okolia, prechádzky, účasť 

na bohoslužbe 

 v pravidelných termínoch: pedikúra, manikúra, kaderníčka 

 ostatné: divadelný a šachový  krúžok, pravidelná sv. spoveď 

D) kultúrne a športové akcie, ktorých sa klienti  mohli v minulom roku zúčastniť: 

 Spev vianočných piesní a kolied pri stromčeku 

 Spoločné páračky 

 Maškarný ples 

 Účasť na  šachovom turnaj v Čadci (4 miesto) 

 Účasť na turnaji v stolnom tenise  

 Účasť na  veľkonočnej výstave v Dolnom Kubíne 

 Stavanie mája 

 Spoločenské posedenie  k príležitosti Deň matiek 

 Váľanie mája 

 Športový deň detí z ZŠ a MŠ Radôstka a našich klientov 

 Účasť na koncerte – Komorný orchester učiteľov Slovenska 



 Vystúpenie žiakov zo ZŠ s MŠ Novoť k príležitosti Deň otcov 

 Spoločná opekačka 

 Účasť na akcii Domov domovu – divadelná scénka našich klientov  

 Výlet do Oravskej Lesnej, návšteva Oravského múzea 

 Účasť na Športových hrách klientov – Ždiarska dolina, odniesli sme si             

1. miesto - hod kriketovou loptičkou, 2.miesto – beh na 60 metrov, 1.miesto – 

hod basketbalovou loptou do koša 

 Vystúpenie žiakov ZŠ a MŠ Novoť pri príležitosti mesiaca úcty k starším 

 Účasť klientov v KD Novoť – „Všetko, čo doma máme“ 

 Výlet na Radôstku, pečenie medovníkov a spievanie piesní 

 Katarínska zábava 

 Vystúpenie  žiakov ZŠ a MŠ Breza 

 Vianočný program členov Jednoty dôchodcov z Námestova a Zákamenného 

 Svätý Mikuláš 

 Vianočný program detí z ZŠ a MŠ Novoť, zdravotníckeho krúžku, Centra 

voľného času z Námestova a Rabče 

 Účasť na Vianočnej výstave ŽSK  

 Účasť našich klientov a zamestnancov do dedinskej ligy v stolnom tenise 

 Silvestrovské posedenie pri ľudovej hudbe a tanci 

  E) spôsob vzdelávania a udržiavania, rozvíjania schopnosti klientov 

 V ZPS a DSS Novoť sa snažíme predovšetkým o udržiavanie schopností a znalosti 

klienta, v rámci spoločenských a individuálnych aktivít, ktorých sa klienti zúčastňujú podľa 

svojich záujmov a aktuálneho zdravotného stavu. Zamestnanci klientov motivujú, podporujú 

ich samostatnosť, udržujú a rozvíjajú ich schopnosti.  

 Okrem spoločných programov sa s klientmi vedú  individuálne rozhovory, riešia sa 

spoločne vzniknuté spory (napr. bývanie, spolunažívanie, trávenie voľného času, rodinné 

problémy a iné), venujú sa individuálnemu čítaniu, lúšteniu krížoviek, nákupom a ďalšie 

činnosti vždy s ohľadom na dané  podmienky, ročné obdobia, aktuálny zdravotný stav.  

 Mnohé menované kultúrne a spoločenské akcie mohli byť realizované z dôvodu 

finančného zabezpečenia prostredníctvom OZ Pelikán - Novoť, ktoré funguje v zariadení od 

03.07.2009 , alebo zo sponzorských darov. 

 

6. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú službu 

 

 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť je rozpočtovou organizáciou 

Žilinského samosprávneho kraja. Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí 10. novembra 

2009 schválilo rozpočet ŽSK na rok 2010, ktorého súčasťou bol aj rozpočet ZPS a DSS 

Novoť.  

V nadväznosti  na schválený rozpočet rozpísal odbor sociálnych vecí ŽSK pre naše  

zariadenie záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2010. 

 

I. Schválený rozpočet, úpravy rozpočtu 

 

 Príjmy celkom: 214 088 € 

 Výdavky celkom: 746 037 € 

 V tom: 

 600:Bežné výdavky /41/: 531 949 € 

 600:Bežné výdavky /46/: 214 088 € 

 



 Z toho: 

 610 Mzdy, platy a OOV 354 313 € 

 620 Odvody do poisťovní 131 804 € 

 630 Tovary a služby 257 944 € 

 640 Bežné transfery     1 976 € 

 

 Na základe schválenia III. úpravy rozpočtu zastupiteľstvom ŽSK bol znížený rozpočet 

bežných výdavkov na tovary a služby o 25 924 € a zároveň zvýšený rozpočet bežných 

výdavkov v rovnakej kategórií na opravu stropu v sume 1 462 €. 

 Na základe schválenia IV. úpravy rozpočtu zastupiteľstvom ŽSK bol zvýšený rozpočet 

príjmov o 9 786 €. 

 Na základe schválenia V. úpravy rozpočtu zastupiteľstvom ŽSK bol zvýšený rozpočet 

bežných výdavkov o 5 000 € na opravu kúpeľne.  

 Na základe schválenia úpravy rozpočtu predsedom ŽSK bol zvýšený rozpočet 

v kategórii 610 na odmeny zamestnancom vo výške 5 690 €. 

 

II. Plnenie rozpočtu príjmov 

 

       Príjmy spolu:  - upravený rozpočet  223 874,00 € 

             - skutočnosť           234 658,00 € 

             - % čerp. upr.                  104,82 % 

 

III. Čerpanie bežných výdavkov 

 

 Mzdy: 365 070 € 

 Odvody: 135 279 € 

 Cestovné:        880 € 

 Energie, voda:  67 913 € 

 Materiál: 135 898 € 

 Dopravné:     2 989 € 

 Rutinná údržba:   17 439 € 

 Ostatné tovary:   23 549 € 

 Transfery:     1 649 € 

 Sponzorské dary:  2 670 € 

 

Priemerná mesačná úhrada v ZPS a DSS Novoť za rok 2010 je 172,20 €.  

Výška ekonomicky oprávnených nákladov zariadenia na 1 klienta  pre rok 2010 je 606,66 € 

 Jednou z možnosti získania finančných prostriedkov je využívanie rozličných dotácií, 

zapájanie sa do projektov, príspevky z európskych zdrojov, dotácie z príslušného 

ministerstva, dary od sponzorov. 

 V menovanom roku sme vypracovali a podali 3 projekty na MPSVR SR za účelom 

získania finančných prostriedkov na nákup polohovateľných postelí, motorového vozidla 

a výškovo nastaviteľnej vane. Dotácia nám bola pridelená na nákup výškovo nastaviteľnej 

vane v sume 12 000 €. Dofinancovanie do kúpnej ceny vane 13 637,54 € prebehlo zo strany 

ŽSK v sume 1 334 € a zo sponzorských peňazí zariadenia 303,54 €. 

 

 

 

 

 



7. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych služieb za rok 2010 

 

Snahou zariadenia je aj napriek ťažkej finančnej situácie neustále zvyšovať kvalitu 

poskytovaných služieb. Napriek tomu, že situácia bola ťažká podarilo sa nám udržať chod 

zariadenia bez toho aby došlo k ohrozeniu fungovania prevádzky. Naďalej chceme 

pokračovať v skvalitňovaní nami poskytovaných sociálnych služieb. 

Napredovanie je možné za predpokladu, že zamestnanci si budú neustále rozširovať svoje 

vedomosti a poznatky v oblasti poskytovaných služieb, čo je dôležitou prioritou zariadenia. 

Ďalšou prioritou je podieľať sa neustále na bezbariérovosti prostredia, estetizácií 

prostredia, znižovať energetickú náročnosť budovy, vytvorenie oddychového prostredia 

v zariadení, napĺňať podmienky kvality poskytovanej služby tak ako to ukladá zákon 

448/2008 Z. z. 

 

8. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2011 

 

Zastupiteľstvo ŽSK na svojom  zasadnutí dňa: 13.12.2010 uznesením schválilo rozpočet 

Žilinského samosprávneho kraja na rok 2011, ktorého súčasťou je aj rozpočet ZPS a DSS 

Novoť, ako rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. 

V nadväznosti na schválený rozpočet rozpísal odbor sociálnych vecí ŽSK pre naše 

zariadenie záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2011. 

 

 Príjmy celkom: 266 943 € 

 Výdavky celkom: 720 701 € 

 V tom: 

 600:Bežné výdavky /41/: 453 758 € 

 600:Bežné výdavky /46/: 266 943 € 

 

 Z toho: 

 610 Mzdy, platy a OOV 347 485 € 

 620 Odvody do poisťovní 129 265 € 

 630 Tovary a služby 242 468 € 

 640 Bežné transfery     1 483 € 

 

 

9. Kontakt na poskytovateľa sociálnych služieb 

 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť 

029 55 Novoť 976 

Tel: 043/55 90 197, 55 90 287 

Fax: 043/55 24 286 

 

Riaditeľ: Mgr. Petra Novotná 

Tel: 043/55 90 117 

Email: petra.novotna@vuczilina.sk 

 

Sociálny pracovníci: 

Tel: 043/55 24 287 

Mgr. Daniela Kuchťáková, email: kuchtakova@vuczilina.sk 

Mgr. Helena Jakubjaková, email: elena.jakubjakova@vuczilina.sk 

Mgr. Bohuslav Koleják, email: Bohuslav.kolejak@vuczilina.sk 

mailto:petra.novotna@vuczilina.sk
mailto:kuchtakova@vuczilina.sk
mailto:elena.jakubjakova@vuczilina.sk
mailto:Bohuslav.kolejak@vuczilina.sk


Vedúca zdravot.-sociál. úseku: Helena Antušáková, email: antusakova@vuczilina.s 

Vedúca ekonom. - hospod. úseku: Ing. Mária Kozáková, email: kozakova@vuczilina.sk 

Vedúca stravovacej prevádzky: Mária Kondelová, email: kondelova@vuczilina.sk 

 

Naše zariadenie pravidelne prispieva svojimi článkami o udalostiach v ZPS a DSS Novoť 

na internetovej stránke obce Novoť www.novot.sk . Kde sa nachádza  fotogaléria, dokumenty 

na stiahnutie, popis poskytovaných služieb a iné.  

 

 

Fotogaléria Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Novoť 
 

 

 

        Maškarná zábava 

 

   
 

  

             

 

 

           Páranie peria            Divadelné vystúpenie zamestnancov 
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    Veľkonočná výstava         Vianočná výstava 

   
 

 

 

          Jarné upratovanie 

 

   
 

 

Stavanie 1. Mája 

 

   
 

 

          

 

 



 

      Varenie kotlíkového gulášu     Opekačka 

 

   
 

 

 

         Voľno časové aktivity -  šach 

 

   
 

 

                   Pečenie koláčov                     Príprava vianočných medovníkov 

 

   
 

 

                    

 

 

 



 

                      Ranná rozcvička 

 

   
 

 

 

          Športové hry Ždiarska dolina    Stolnotenisový turnaj Čadca 

 

   
 

 

                    Pobyt na slniečku    

           Príjemné posedenie 

   
 

 

  

 

 

 



 

                   Sandbag                  Návšteva kostola Radôstka 

 

   
 

 

 

          Mikuláš v ZPS a DSS Novoť             Štedrá večera 

 

   
 

 

               Duchovný život        Vzdelávanie zdravotného personálu 

 

   
 

 

        

 

 

 



 

          Úprava spoločenskej miestnosti 

       Obnova vodoliečby 

  
 

 

 

           Rekonštrukcia kúpeľne     Novovybudovaná knižnica 

 

   
 

 

Relizácia projektu výškovo nastaviteľná  

    vaňa 

 

 


